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Friteuză fără grăsimi

Capacitate de 1,2 kg

Alb

 

HD9240/30

Preparate cu gust grozav și cu până la 80%* mai

puțină grăsime
Cu tehnologia RapidAir, pentru rezultate perfecte de fiecare

dată

Tehnologia unică Rapid Air de la Philips îţi permite să prăjeşti utilizând aerul

fierbinte pentru a obţine alimente crocante la exterior şi moi în interior. Poţi utiliza

o cantitate mică de ulei sau deloc pentru a asigura textura perfectă şi rezultate

delicioase!

Sănătos

Tehnologie RapidAir, pentru gătire mai sănătoasă, cu aer fierbinte în loc de ulei

Design unic pentru rezultate de gătire delicioase şi cu grăsimi puţine

Gustos şi versatil

Cu Airfryer poţi prăji, găti pe grătar, rumeni şi chiar coace

Carte de bucate plină cu reţete care inspiră

Rapid şi uşor

Capacitate de gătire mare, de 1,2 kg, pentru întreaga familie

Ecran digital pentru control uşor al timpului şi al temperaturii

Putere crescută pentru rezultate de gătire mai rapide

Buton de presetare inteligentă pentru felul de mâncare preferat

Componente lavabile în maşină
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Repere

Tehnologie Rapid Air

Cu Philips Airfryer cu tehnologia RapidAir poți

să gătești mai sănătos, cu aer fierbinte în loc

de ulei. Astfel poți să te bucuri de mâncare cu

gust excelent și cu până la 80%* mai puțină

grăsime. (în comparație cu mâncarea preparată

în friteuzele tradiționale)

Capacitate de preparare de 1,2 kg

Capacitate de 1,2 kg pentru a hrăni până la 5

persoane. Acum şi familiile mai mari se pot

bucura de experienţa Airfryer cu o capacitate

suplimentară de 50%**

Ecran tactil digital

Cu ecranul digital tactil, poţi controla mai uşor

şi cu mai multă precizie timpul şi temperatura

de gătire. Savurează felul preferat de mâncare,

preparat la temperatura şi durata potrivite

pentru rezultate optime!

Buton de presetare inteligentă

Salvează setările folosite pentru felul preferat

de mâncare pentru ca masa ta să fie gata la o

simplă atingere de buton data viitoare!

Preparare versatilă

Fiind o soluţie extraordinară pentru prăjire,

tehnologia inovatoare Rapid Air de la Philips

Airfryer îţi permite, de asemenea, să pregăteşti

pe grătar, să coci şi chiar să rumeneşti felurile

tale favorite pentru o soluţie integrată pentru

toate preparatele tale.

Carte de bucate cu reţete internaţionale

În pachetul Philips Airfryer vei primi o carte de

bucate care îți oferă inspirație pentru o

varietate de preparate gătite mai sănătos, fără

grasimi, cu Airfryer. Vei găsi o sumedenie de

rețete, de la aperitive, la feluri principale și

chiar deserturi.

Mai multă putere

Performanţă îmbunătăţită pentru rezultate şi

mai rapide! Acum te poţi bucura de o putere

mai mare* pentru alimente prăjite cu un gust

grozav şi multe altele, cu mai puţină grăsime!*

Design unic al produsului

Designul unic al Philips Airfryer, care combină

aerul superîncălzit cu circulare rapidă, designul

în formă de stea de mare şi profilul optim de

încălzire, îţi permite să prăjeşti o varietate de

feluri de mâncare delicioase, rapid, uşor şi mai

sănătos, fără a adăuga neapărat ulei.

Uşor de curăţat

Sertarul detaşabil cu înveliş neaderent şi coşul

pentru alimente sunt lavabile în maşina de

spălat vase pentru curăţare uşoară.
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Specificaţii

Specificaţii generale

Caracteristicile produsului: Oprire automată,

Înveliş exterior rece, Lavabil în maşina de

spălat vase, Semnal „pregătit”, Buton de

control al temperaturii, Carte de bucate şi

aplicaţie, Compartiment pentru cablu integrat,

Sistem anti-alunecare, Rapid Air patentată,

Funcţie de gătit presetată

Controlul timpului: Până la 60 de minute

Specificaţii tehnice

Capacitate coş: 1,2 kg

Lungime cablu: 0,8 m

Alimentare: 2100 W

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):

422x314x302 mm

Greutate produs: 7 kg

Design

Culoare: Alb

Finisaj

Material corp principal: Plastic

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

* În comparaţie cu cartofii prăjiţi proaspeţi preparaţi într-

o friteuză convenţională.
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